
Més informació
Activarem l’app ciutadana del porta a porta.
Proporcionarem una eina que conté tota la informació 
del porta a porta i que, a més, permet consultar la 
participació de cadascú en a temps real.

Més comunicació
Implantarem un servei de seguiment i 
d’informació amb  informadors de carrer de 
forma permanent i obrirem nous canals de 
comunicació presencials i telemàtics.

Més flexibilitat
Posarem bústies amb control d’accés per als 
residus d’higiene íntima per poder realitzar 
l’aportació 7 dies a la setmana les 24 hores. 
Lliurarem un clauer a tots els habitatges que 
necessitin aportar aquests residus perquè puguin 
disposar del servei sempre que els convingui.

Implantarem un servei de recollida de residus a 
domicili per a persones amb dependència que es 
podrà sol·licitar a l'Oficina del Porta a Porta.

Introduïm la bonificació
Facilitarem l’accés a la bonificació de la taxa per a 
aquells habitatges que participin correctament en la 
recollida de l’orgànica. Per beneficiar-vos-en haureu 
de registrar el codi del cubell que ja teniu o bé recollir 
un nou cubell. El codi del cubell només ens permet 
saber el nombre de vegades que el traieu i no conté 
cap dada personal. Podríem dir que funciona com un 
comptador, i és el que ens permetrà saber la 
participació i bonificar aquells que ho fan bé.

Millorem la recollida comercial
Adequarem els materials d’aportació (bosses, 
bujols i contenidors) a les necessitats de cada 
establiment i ajustarem les freqüències  de 
recollida per donar millor servei.

Gràcies, com sempre, 
per la vostra implicació!

Benvolguts 
veïns i veïnes,

Després de prop de quatre anys fent la recollida porta
a porta a Sarrià Vell, ha arribat el moment d'incorporar-hi 
alguns canvis per assolir resultats de recollida selectiva 
encara més satisfactoris i millorar la imatge del barri. 

Primers passos

Següents passos

Quines novetats introduirem?

El 4 d’abril farem els primers passos en la 
introducció de les millores: 

1. Iniciarem visites a tots els comerços del barri 
per informar-los del canvi i conèixer les seves 
necessitats pel que fa a materials d’aportació

2. Posarem en marxa el servei de seguiment, amb 
un equip d’informació ambiental al carrer

3. Implantarem el servei d’atenció telemàtica: 
Telèfon i WhatsApp: 644 36 66 26
Adreça electrònica: portaaportasarria@bcn.cat

A principis de maig rebreu una nova carta en la 
qual us informarem dels passos següents. 
Totes les novetats quedaran implantades entre 
els mesos de maig i juny. Estem convençuts 
que amb aquestes millores facilitarem la 
participació i millorarem els resultats.



Ajuda’ns a mantenir neta la ciutat!

Comunica les incidències:
barcelona.cat/incidencies
App Barcelona a la butxaca
Telèfon 010

  
A Sarrià millorem 
el porta a porta! 

El 4 d’abril introduirem 
les primeres millores


